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Barra Mansa promove 'Domingão 
de Compras' da Black Friday 

Evento contou com vários estandes, mercadorias variadas e público animado com shows regionais 
O prefeito Rodrigo Dra- Quem também esteve ble compareceu do evento presente ft o Presidente da 

A prefeitura de Barra. acompanhado da familia. Fundação Cultura de Barra. 
Mansa, por meio da Secre- “É um evento para à fami Mansa, Marcelo Bravo. 
taria de Desenvolvimento la. para ativar O comércio . -Barra Mansa gosta de ocu Econômico, Tecnologia e e que represonta 6 espirito. par as ruas, por Isso este 
Inovação, realizou neste do- do povo de Barra Mansa À evento é um sucesso na mino, 28,0 evento Domin. exemplo do que aconteceu avenida. Hoje tivemos uma 
Bão de Compras” que ocor. ontem, com à final da Lt. programação especial um Eou das 9h Às 17h, na Avo.. bertadores exibida aqui na. formato diferente, com pal 
nida Joaquim Leite, no avenida, que nôs vimos em cos maiores é melhor estru Centro. À ação contou com . tados os lugares brigas. de.. tura para Os artistas. O re- 
a presença de multos mora. semterdimentos, violência o  sultado é uma cidade fez. 
dores que estiveram polo lo. em Barra Mansa ocorreu. satisfeita e, dessa forma. 
cal, tudo com multa segu-. tudo na paz: Por tratarse contribuindo para o desen 
ana e dentro dos protooo.. de uma cidade ordeira é . volvimento econômico de los contra à Covid1b que está cada dia mais lorma mais efetiva”, reve. 

O evento contou com. avançando”, destacou Jow, acrescentando às povt- shows regionais que foram Segundo! 0 secretário de dades culturais dos próxi. 
realizados om dois palcos. . Deservolvimento Económi-. mos dias. um próximo ao mercado co, Bruno Packello 0 “Do =O evento de hoje serve Super market, com as apre. mingão: conseguiu atingir como termômetro para à 
sentações dos cantores VI. o objetivo. “Finalizando programação de im de 
les Lima, Layane é Cock. hoje 0 domingo de com- ano. O Domingão de Natar 
dia Reis. No palco da Praça . pras, do mês de novembro, acontecerá nos dias 12 e 
da Matriz, se apresentaram fizemos uma campanha 19 de dezembe. Para à Cu 
a dupla Noel é Júnior & 0. bem especial para a Black . tura, ocupar à ria COM PED. Diigo promocional em Bra Mansa teve até venda de móveis cantor Dinho. Além de vá- Friday Começou na sexta. gramação artística promo: 
rias atrações como estantes . fera, 5 estendeu ao sábado . vendo o Intercâmbio cotre papel da Fundação Cultu-. drigo Drake pela organiza- Ja, trazer as crianças € fl aliversos, à festividade con-. e fitaliza hoje com o Do- artistas locais e consagra: ra completou Bravo. ção desu evento marivilho. lhós por contarem com 
do cm peça do alimenta. minção de Compras com dos cumpes noso papel de “6 engenero Ran Vi. So provido no Centro da. uma isa segurança «esa 
gão com food trucks, brin- . uma grande adesão da po. difundir à produção artist nícius Cruz, 34 anos, agra. . cidade, um ambiente muito  qos de diversão, É uma dt 

FEM 

ás para as crançns en. pulação e cor O coméreo a da cidade. Criar Sec do poder eo pes bem organizado é plamea.. a Eniclaiva também, To outras opções dentre: Todo aberto, em funciona. para exibição e difuso de “realização do ereta “que. da: É Um bom enircteni.. eximular 0 consumo é 0 tenimeno. mento” tas local é propio é To agree” do eso Bo. mento para trago à fami.. comério local 

Aciap-BM entrega 'Prêmio Melhores do Ano 2021' | AAP-VR reabre posto 
Evento contemplou as categorias Comércio, Indústria, Agronegócio, Prestação de Pinheiral com a 

de Serviços, Inovação, Responsabilidade Social e Personalidade do Ano 
nomeia presença do prefeito 
pipe E as das ACTA us ip de acne Do cam da amoctação: como por 
ae ita eo ai ici Dae na ic pacia i Eds obras o Pata 
Aee Pa) minds oe pus o 

Uma mole de reconhect mento o trabalho das em prosas que so destacaram êm Barra Mansa duranta eso ano. As fo 0 Prb- mia Melhores do Ano at, Iradicionalmento realicado pel Aeap-M (Associação Comercial, Industrial, Agropastorl e Prestadora de Sorviços do Barra Man 
ma evento aconteceu na nolto da última sextatoira 
8/11), mo Espaço M, onde vem a Pode Era Ubrgara cortam fa marcando resbertua do posto 
os convidados = entro em. Premiação a Acao EM recorhacau rias ca Menção de outro sonha que . avançado as AMP VR prosários autoridades o di 60 Shopping à Céu Aber. Totoros da untidade - pros. na categoria Indústria. as “Saúde. com destaque para. to. Temos outros novos so- E que a cidade sempre tevo 
elaram à entrega dos pr. empresas finalistas foram sua aiuação à frente do hos, como à reativação da —— LEE pola associação. Inclusive, à 
mios é também à posso fes. a Artolor Mitial, Destlaria . hospital no combate à Co-. linha frrea que liga Barra (O prefeito de Pinheiral, Família do Dr Toninho ên- 
tiva da diretoria 40217200, Amzsonl, e à Max, sem. vo. Massa à Angra dos Rels e. Ednardo Barbosa, participou. viou uma carta prabentzan 
quo tom como presidente 0 da vencedoras 4 Arcelor POSSE- Antes da cert.. possibl ma mah desta segundo do à AAPVR pela reina. improsio Matheus Cat. Mtat é 3 Amro, Ena. mônia do Melhores do. Bá do Triângulo Mineiro pa 3 dará (do. ração do posto. Hoje temos CPE dd AM qem dr rã qa pn o A e Tt o a Pe Fe et. Ana ir a Pod a at ANP pa Er Sa Nu anca de Uau Capa d T  ad l  E cado qe AGE jo ERP, na So ap e o, es pu jd, a o a o de Ha ER os pm a ar q O e a na A Sis Tr a a Ts ae o vin média la cel do pá 
das categorias contempla- e a Santa Casa foram as  alizado na sede da entida- tém dificuldades, mas nos na Avenida Pinheiral, no com esta instituição tão só- 
das - Comércio, Indústria, premiadas. Todos os con- de O presidente do Conse- so intuito, nosso dever é bairro São Jorge ria e competente, voltada, ecspron ta, pres Mimas forem o Pe CR amamos To riram posemencrrnaro AÍ Co EEE ERES aeorme PE Esteiea Re DAR de fp Sega Sofeefeno nO pr cando AS peniened nion nad Hran Ca EN EA EE Aco adndodo Se Moe Paiao Eos fgois p odo pemant is Cosan pues Er fat me cade ES dn PEuinsn Raça remetida FORCE Goranaass 
que foi realizada pelo sité . importância que têm para. dedicação do coletivo, que ACIAP com o objetivo de “A reinauguração do mais Serviços para que os EA fl oca vendida e A o red 
de 7,3 mil votos. Foram mico é social de nossa ci. cia, como meu tio avô, Wi dentes da casa. A cada Santana da AAPVR em es. doida que nd eo To o da Ad a ão Cs 
com dois vencedores por te da ACIAPBM, Matheus. Gattás e meu pai Hilton te que passa 0 mandato é de alegria uma vez que a as 
categoria. O evento tam- Guttás. Entre os homenage Alexandre, que foram pre- agraciado com a medalha. sockação amplia os seus ser- reatores Ane np Pagers rosa e uti Vai cmo aa pu emo da cem no Agr see Nenca cons Donna ea Ea mara free contecee Demos fina psd do Rosana arca Cori dr Perondi drepa domestic d dentais ararmê aa forentaceca maias Eaasai aum maia Htaagriamo coça pager in cuimor mei d a Mer a Ent artrenemariito raro penna o FED MENINO, Tm po O o eo sa and pur Ci do ATE lo E na ua ianido camas caics cb EUGRA BUS CE io oe Pd 
Verde, Náfanao Pescados e . Getúlio Pereira, provedor de trabalho, cos à dedica caro das Empresas de da AAPVR e acreditou que . mento com grstroenterolo 
Supermercado Pérola e os da Santa Casa de Barra ção de cada um - ressaltou Transporte de Passagel- a associação poderia expan- gista, poríatra e 
“vencedores foram a Agro- Mansa, na categoria Perso. Gaitãs O presidente desta. ros), Transporte Generosa, dir na nossa cidade princi As consultas podem ser ESRERITadES Annan Eua dundendaa casa og sue nisso apo a A E 
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Prefeitura de Barra Mansa empossa membros 
do Conselho Comunitário do Plano Diretor 

Integrantes assumiram os cargos nesta segunda-feira, 29, durante cerimônia 
conduzida pela vice-prefeita Fátima Lima e pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos 

Membros da Conselho 
Muniipal Comunitário do Plano Diretor (CONPLAN) 
tomaram posse dos cargos na manhá desta segunda 
feira, 20, durante corimônia 
comduida pola vicepreelta Fátima Lima e pelo secretã- 
rio municipal de Planeja mento Urbano, Eros dos 
Santos A solenidade acon- teceu o gabinete do preto 
to Rodrigo Drable. que não 
pôde estar presente devido a uma reunlão no Palácio Guanaara, na capital do 
estada. De acordo com Eros, 
que é o presidente do CON: PLAN, os Integrantes cum. 
prirão mandato de dois 
amos. O secretário também destacon que não há di 
das quanto à legalidade da Tormação do Conselho, ins 
tituido atraves da Portaria 
tram 

"Acreditamos que este Conselho é fundamental 
para b desenvolvimento da 
cidade, tanto em relação às sda parcelamento, de 
construções, de motilidade 
urbana; do desenvolvimen. 

“la cidade como um todo E faemos Iso garantindo à 
participação popular so 

a, parceria, Mandato do 
também. é crescimento urbana O Jefferson Mamede; Ade. nessa Ribeiro Silva Ferr. 

Agradeço à participação de. A sociedade está Bem re. documento auxilia o gover.. mir Fontes Avelar; Davi. ra: Jullana Viana: Dem 
melhor para. todos” disse à vieprefoita. . presentada: temos às emi- no a tomar as decisões. Pereira: Odailion da Silva trius Luiz 3 
em Indicado pela Câmara. dades de clase, às comuni. mais acertadas para parar. Teixeira, Solange Gonç 
Fátima Lima disse que . para representar 0 Logisa dados 6, de tivermos serei. tr 0 melhor possa para 4. ves; Araci Izaqulel Lean. vlo Lourenço Brandão, ro é manter ivo no CONPLAN, Jeffr.. dade, equilrio é bom som. cidade dra; Antônio Marcelino do. Deyvison Roberto Nasci 

uma dedicação voluntária son Mamede destacou o 50, Deus fará nossa cidade Desde 201 é obrigatório Carvalho; Adilson Delgado mento; William de Paiv “em prol do municipio. Se.. bom momento em que a ci. peisperar”. falou Mamede. . para todos 0s munkcípios Rezende; Paulo Afonso. Motia, isto Vialra 
und ela, multas coisas. dade se encontra em rela... Também estiveram preso. com mais de 20 mil hab. Arantes; Vera Lúcia Tel- Robson Carvalho Martins ne ção à mobilidade urbana, tes na posse do Combo os. tantes. Barra seira: Alexandey Jogo Pal. Observadoros: Hólio 

adores Zé Marques e gundo estimativa do IBGE va Osório, Carlos Magno Roberto Francisco; Jenk. 

lidade, at al ndo que. prefeito Rodrigo Drable, mento econômio 

boas vêm fara Barra M 
sa e, Juntos, o objetivo 6. que sempre fot um dos mal 
Preparáia para mais con. ros gargalos de Barra. Gusta Gomes Cesttuto Brasileiro de Geo. Araújo é Vivaldo Moreira. Mer Melgaço; Lo Franklin Ramo Dias; JOSÉ Rola; Leomar 

Pla Diretor Suplentes: Inácio Campos; M Lino Pereira; Leonardo. Rosemar de Souza; Carlos 
O Plano Diretor é um Membros do Conplan Ramos de Oliveira. Bruno Roberto de Oliveira: Wa conjunto de normas é les ni Cats Roberto de. sato Abe Rcardo 

transformação no que tim. para o município, que ser. - Titulares: Eros dos e à mobilidade urbana Es. vem como guia para à cria Ana Paula Torres, 
tamos em busca da trans. cão de políticas públicas re Almeida Carneiro 

dl sua parte. Em nome do. formação do desenvolvi.  fativas do desenvolvimento. Vinicius de Azevedo Silva 

cuia 
O objetivo ds Cont tho É revisar o Plano Dice 
x com mula esposa dade é respeito &m 

dade; que de erson Perrelra 
Agular, Gllard Tell ima: amar Costa; Vi 

Prefeitura de Barra Mansa 
fará nova convocação 

de aprovados no concurso 

público de 2020 

> EEE Entre a listagem de 
convocados estão guardas 

pal de Administração é Car 
Modernização do Serviço “nais para a Secretaria de 
Público realiza nos próxi- Equcação. A convocação mos das, nova convoca. será fita por eegrasas, 
ão de aprovados no Con sr Boletim Orca! do Mt 
curso Público de 2020 ntofple o mo Postal da 
Dara diversos cargos, con Transparência, pelo alte: 
forme a carência de bre https://wwwdarram 
enchimento do quadro “ança rj govhr/wpcontent/ ES funcional do munleípio. ansiosa Gnv. E 
Dos 108 aprovados, 5 DE CONVOCAÇÃO 
foram convocados em por pir 
malo passado. Com a “Po comparecimento 
nova chamada, mas de go provado na ta e o 
is terços dos concuria- Sa se dane pnada negar 

dos terão ocupado 0 res. ária determinado poderá 
Pociteie cor, Concurso Público, conf. De acordo com o secre E me previsto no Baita vo a a CT 

Ea es asas ao pc 
por Po e EEE dq de o rá da “E 
tamos em menos de 
ano, 2/3 dos aprovados 
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Suspeitos de aplicarem 'Golpe da Tinta 
no Sul Fluminense são presos 

Integrantes do grupo criminoso induziam vítima ao erro: mulher teve um prejuízo de R$ 3.190 

Policiais civis da 2:DP (volta Redonda), coordena 
dos pelo delegado titular Edésio Ramos, & com apolo 
de policiais rodoviários e- dlerals, começaram a desar 
ticular uma quadrilha espe- 
cializada em aplicar a "Go 
pe da Tinta” no Sul Flumi. Bense. Um homem, de 26 
amos, é um jovem, de 8, fo- Cam presos nesta seguida 
feira, dia 29, quando esta 
vara ém um veleulo Logan, 
que transportava cinco la tas de tintas. À dupla foi abordada 
por agentes da PRF. na Via Dutra, im 287, em Volta 

O policial explicou que, 
Sem que à vitima perceba, os estelionatários colocam 
um zero a mais na mágui 
na de cartão de crédito, am tes de la digitar a senha. 

Os bandidos aluam car. ros em São Paulo para vi 
Fam aplicar o golpe no Sul Fluminense. Eles vão até a 
casa das passas e vferecem as latas do tinta, com preço. 
abaixo do mercado. As tintas São de far 

cante comido da popo- tação, 0 que aumenta o in Via Dutra, foram levados 
para à Delegacia de Volta. Redonda, onde foram indi clados por associação cri. 
minosa e por Infivenciar 
para que térceiros, de bos. JE, adquire, receba 04 cul. te produto e crime. 

Dinâmica do ope 

teresse do compradar em adquiri las, sem perceber 
que está sendo enganado. dm o Eairamento da vem 
da ilieita, o grupo segue 
para às cidades do Rio de Janeiro ou da Região dos Lagos, onde ostentam uma 
vida luxuosa, como hospe- 
dagem em hotéis de luxo, Os golpistas betem nas. entre outras mordomias portas da caes das pesto as recem latas de tinta Com preço bem abaixo do 

mercado. Eles alegam que, “uma loja está fechando ou 
que a lata sta amassada e Integrantes da quadrilha... por Isso, não conseguem 

Ages eles. serem abomdados vendêia na loja especifica 
pelos agentes da PRF. na dra venda de tintas 

Motorista suspeito de atropelar e arrastar 
homem no Retiro se apresenta à à policia 

O delegado titular da 0º pefVoita Redonda), Edério Ramos, digo nesta ve gunda feira, di 3, que o moloesta Suspéto de Mropelar é ar Ear um home, apresen 

E E 
Cora ea PEER E ERES 

tow À policia e presto de. inquérito, 
ameno rã “o bed e trad poe câmeras do so 
Faça Ra madrugada de dor do, a 2 a Avenida e. die o delegado, que Ema o balero Rro, em Vi dona Imagens gravadas por cá 
Vita, de 4 for, sendo Ság “Taça Libertad da Aun 

da 
Em Angra dos Hs, he conf oe E 

Somar da por gut pesso Elo perde o egulblo cai po cho e em seguida 6 carro 

E fixar, Jogando mesas e 
que fo levada para o Hosp cadeiras 

ATER CORTADA 
cando De MPACIO AMÉM, 

Aga CIT ENGENMANA E CONSTRUÇÕES LTDA ta pt 

tr da ada arte da tação Complso de Pr fear ima 8 eins todos Umtnos nao nas Sad PR aan 
ias sad a. a o Ven: TO Go de dra e LE BC NE bm e ps no ea a Pa Eco o rasto Tam raio 

Delegado de Barra Mansa 
indicia supostos agressores 
por tentativa de homicídio 
O delegado adjunto da DE farra Names) Vinfetus de Mello Cow ao, ináicioa dois jovens. ee teta de Bam 

gstram deter ox agreo 
O jovem ferido fo le sado para a Santa Casa de Burra Mamas, onde Permanvera em oinerea. 

À briga foi apartada pes pe lies na "Rio Branco, no Com tro de Barra Mana Segundo os agentes a vitima ta agredião com Clutes na cabeça e pelo 
O Peron 2 vi 

Em seguida, registram 
um valor be tal alto no carão de rito da vitima 
é ficam conversando com “la para distralia e acabem 

Jovem é assassinado 
em Barra Mansa 

- chegaram a ouvir disparos. 
de tros na molhe de domin. 
o, Até 4 momento, nin. 
Em fot preso. Na 902 DP (Barra Man sa) fo aberto um procedi- 
mento para apurar 0 homi. 
claio, cujo. motivo é 0 au 
tor ainda são desconheel. dos pela policia. 

aplicando a golpe. No Sul Fluminense, há registro de 
uma mulher que calu ho 
golpe o teve um prejuizo de 
Essa 

O corpo de Diego He 
rique Alves da Silva, de ànos, “ol encontrado no 
infelo da manhã desta se 
gunda-feira, dia 29, em Barra Mansi. O crimo foi 
no bairro Ano Bom. 

Moradores da localidade 

Homem é preso em Resende por 
tentativa de homicídio contra cunhada 

Policial elvis da no DP (tecendo, coorte. do pelo delegado nirular 
Ronaldo Aparecido de Biro, premeram, nesta 
seguida eira, dia 9, um homem pelo crime de tentativa de homicidio.. orem atirou dontra a cometido contra sua cu. vitima. Contra ele ol Sado. E fot capturado. cumprido um mandado Bo bairro Cidade Ale-. de prisão temporária. 

gria, em Hosende, após Toidoramet do cerv de in tm 

pumba do SO quando o 

Mulher suspeita de xingar Bolsonaro 
vai responder por injúria em liberdade 

ET A lona ocorreu quando Bomaro é sã comida es. 
Uma mulher de 40 anos tavam na Rodovia Presidan te Dutra, acenando o cum. toi deita mo sido, dia pet pede js. prmenado ctrids q 

cana da Re pica dae. oo do opa sei Bofeonaro qdo esta em. para a Academia Milo das. Resende. Ela val responder Agulhas Nogras (Amar), “ria em 6 ra participar da oematura ria em liberdade o ara rtp oi levada para à Delegacia da Policia Fuleral de Volta Redonda, onde nsiou um termo circunstanciado se exemprvsmeterdo à cume cor ao Juizado Criminal de Si quanto folic 

À e traem um 
a e E a 
EE Era 

O CRIME APARECE. 

VOCÊ, NÃO. 

DISQUE 
DENÚNCIA 

Emoil oib.28bpm & yahoo.com.br 

itederinbenço 
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VR terá decoração de Natal 
com 80% de material reciclado 

Comissão natalina está reaproveitando itens não utilizados pelo Bloco da Vida para construir estruturas que ficarão na Praça Brasil 
DOES tão foiutiliadonoscarma A Casa do Papai Noel Vais, tudo reelelado é com . será feita com dois conta 

Com multa criativitade, . mua cor é alegria”, expll- . ners vermelhos com bordas, ariço reciclagem a Prefeitu”. cou o representante a Co. porta é janelas brancas, 
Fa de Volta Hedunda está . missão de Natal. Paulo Ber. além de piso simulando ma” construindo a Casa do Papai. nardo que também é car. deira e Interior verde Ade. 
Noel ea decoração natalina  navalescodo Blocoda Vida. coração natalina contará que será exposta na Praça... Sogundo ele o trabalho . também com Arvores de Na- 
Brasi, na Via Santa Cecilia. val permitir criar cerca de. tal tranitcidas bolas gieam 
Membros da Comissão de 0" da decoração natalina. tes, guitandas com gnemos. 
Nata, formada por uma for.. com reaproveitamento de. Boteco Quelea Notes botas 
catarefa entre secretarias e. materials coma tecidos pe. grandes com adereços tremo autarquias do Governo Mi. dras, adereços, panos spa. com renas, entro outros. Na. 
legal. estão nas instalações . mas, sapatos, rendas, entre . Tha São João, também estão do Bloco Vida na ha São. outros Hen. A lareira que. sendo recuperados painéis. 
Jo, eprometdo mater. ará na Casa do Papal Noel. luminosos que ficarão nas 
ais de estoque e de deslles. por exemplo, ol feita com. entradas da citado. 
anteriores, é gerandoecono- um armário velho sem por. “Nosso objetivo é fazer ml para os cores pollicos. tas que conseguimos recuo um Natal no, criativo é 
Em todo carnaval se rare trandiormar nesse hem . com um toque de arte atra- 

acumbla sobras, além das . da decoração”, explicou Pau- . vês da reciclagem de mater 
fantasias devolvidas pelos . lo, citando que os outros 3%, ale arietaos Com tada cer. 
integrantes do bloco. Com . de Htns da decoração estão . teza, as pessoas que visita Jsso, ia so Um estoque. Es... sendo Criados com recursos. rem a Cása de Papai Noel 
tamos desmanchando ata... peôprios da preeiturae atra. carão encantadas” armou sias, peaproveltando mater! vês de empristimos de mst. o secretário municipal de 
aid ótima qualidade que . tulções parceiras. Cultura Anderson de Souza 

Porto Real e UniFOA firmam convênio pa MA ICE 
ss oa DEN 
ul demo convênio com o aéreo o memo ve oo a Ciro Uerstáio dev | arsereno E OO Pe. o Des eae da Redonda (POA) Sb nesoLve 
duas partes, destaca-se o de. ma seda, UR steam Sonvolvimanto de projetos é 

dep (Mapa vganãos PA “ações que benefciarão as es 
túdantes e o crescimento do, 

A 2 Ea Porn aa om gor a dt a mo plcação o SS eo de Sa 
municipio. À parceria proporciona redlonamentos mtsamer. ço 
do benéics, nas quais tato ALEXANDRE AugUETUS senrioria istulção do eso supe en Flor quarto munlipio, em Exprvasar os sous de Jo recnssidados, Os res ad envolto ie. 
em Inovação, aprendizado, Evolução, tando diversos 

EEE ) 

Penela Es iso DE LETAçÃO 
pares ires as PREGÃO PRESENCA Gar 
ceras optando e o Po Pa Ro a Ga Mc 
dedo iii hds e GEN PORN een cremes e» | ss aha mn uia tatoo 
ring, dy ria aa Cerro Agminimatvo Munice no Palácio 5 de Novembro à Pa Pie de pão cont fa demtcarentçem Rin mr da no pata deição debe. estimulo com ações «asse. tágio, uma carreira, é 60. nossa região, mas em todo | raio pão cera eae cera a ri como o dr pec. emo po Crime o ment | AGO BEBA, Ta ros Con SECAR NAN: PAU BISNIOE cora auciações tendas no sa is indo novas opções de atua. A rulora Ursula Amarim, O prefeito Alexandre Ser 
la pedonal fada sobe prundoexpectati.. lotis agradeceu a presença 

“O presidente da UniFOM, — nem relação o inicio dessa. do Presidente da UniFOA. cgi, parceriaentre a UniFOA eo. Eduardo Prado, Dr Rafael. projetos, outras parcerias, Core 
munleípio de Porto Real. reitora Lúcia e dos demais. não só na áreda ah mas. |. de demite, 1 ro emo 0 peça e 

das miados “Nona “Ee covênio é Uma Er rr “ação mimo Tara dera | TOMTESTSS/ Ss nc cai n região é ml ren criar deoportum eo. uma honra mulo ria é na área de direito. | ves vt po 
Projetos, nos traz ânimo e . matos os estudantes pára . poder asinar o ce ja. Porto Kal só tem a ganhar Feto cmi 00 
Agi. Assim O múnlepio atuarem dentro das demar.. tocom a URIFOA, Uma uni. com teca parceria fazendo ri E SUA 
nos apresenta 0 dsaflo ea. dás do serviço privado PO. vereadores de mu. com que ssa cidade cresça entao 
Universidade desenvolve o. bilca Trabalhar além does. . to respeito não só aqui na . alndamais” 

Resende inicia obras de reforma da || ===" ETR 
Creche Municipal Jardim Primavera 

TE 
A Prefeitura de Resen. 

do, através da Secretaria 
Munfcipal de Obras e Ser. 
viços Públicos, iniciou as 
obras de reforma e ampl 
ação da Creche Munieipal 
dad Primavera. Os ser. 
viços estão concentrados 
na dobra das ferragens da 

DECRETO NE 67 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2921. 
EMA. A ot pia Semana ve 87 10000 

Tr 

A ta Aro eo emerson e Ort 
do ELO pesa cem é enc epomao cê are moro qa arame 

e 3 Ee Qu ar oa tn pcação, ee a ções em cre 
fundação é também na es- Sema 
cavação de todas as sapa- Es ei | os | eps | teme | lema 
tas da nova estrutura. ame ALSO [aiii 2On | s5opazab | Tiara | tamo No cronograma de ama matam — [axo 20 | ais | reotam | — smamo obras estão previstos a es- ES Hiatas [deseo aom | ari | Hot | AB 
cavação, formas é eomera. E RAM [AL S6LON 20 | ALUGA | LOL | mom 
tagem da viga baldrame, aa OEaNoo | een | 2AVONN | HOMO | saomno 
além da reforma geral de re E 
todo o prédio, A Creche Me Ba si ria Entre 0s ses pretos estão rea pera TE 
Vera será ampliada Com à. <rache com oração de rs nossas e um barhera e 
criação de três novas sa fe repito te a | 
las e um banheiro. Assim . dade de ensino que a ges- o prefeito Diogo Balieiro ES RE O] aço caro à ininha, pec o imundcipal cuS traba Din ax SELO | AISO | Tamo | Tendo 
e rofuitório que terão seus. ando, através do progra A Creche Municipal a Msstomiamo Aimaico | tai | mao 
espaços aumentados. ma Revitaliza Resende. Jardim Primavera atende as an oeaa | Asas | jonao |— a 

Algumas intervenções. Com a ampliação da Cre- atualmente 67 crianças e a lémentime. Aiii tomo Ea 
já foram realizadas na che Municipal Jardim Pr. flea situada na Rua Pin E Toasioaime | Adsiico | asian | sapo unidade de ensino como. mavera, novas vagas se-. tassilgo, s/n”, no bairro me Casos | AAIATO | ALA suo 
o fechamento da obra. rão criadas contemplando Jardim Primavera Ta o 
com tapume para garam- outras famílias que mo- A Prefeitura de Resen. 
tir a segurança e isola. ram no bairro e em ou. de já entregou 27 unida. | ugma 
mento das crianças que tros pontos da Grande des de ensino, entre esco. | SESS a tom even 
estudam no local; é tam- Alegria. Além disso, as las e creches, totalmente | , ooo fa 
bém já foi feito todo o obras de revitalização ta. revitalizadas E atua no | [Sift' fESEESTES «Faro Eai 
“emboiso do muro interno. rantirão mais segurança e momento em 19 obras de | Vamos cias” 
da creche, conforto para nossas cri. Instituições da rede muni- ear ps ses — Esta é mais uma uni. anças do município - disse cipal 
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Pessoas ainda não vacinadas contra 
gripe devem procurar Unidade de Saúde 

Unidades est 

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) pede dos moradores da cidade com 
mais de seis meses de ida de que se vacimem contra O 
Virus Influenza, causador da gripe. AS doses da var 
na estão sendo dispanlbil. Zadas para quem ainda não 
Se vacinou neste ano, em 
todas as 16 Unidades de Saúde (US o USP). 
À secretaria de Saúde, no entanto, ressalta que há 

poucas vacinas e que novas Fomos já foram solicita 
das ao estado do Rlo. As 

ue disponivel O coordenador da Vigilân 
cia em Saúde de Volta Re 
dlonda, médico sanitarista, Cartas: Vasconcelos, essa 
tou que quem Já tômou a vacina di gripe € 
não precisa se vacinar no- Vamente, eras As pessoas 
ae não receberam à dose ara recaber à vacinas é 
necessário apresentar à ca dieneta de vacinação cartão do SUS ou CPE As unkdades Tnelonam das th às 1h Onte unidades funcionam 
com horário estendido para atender a população aê as 

Filhotes de Emu australiano nascem no 

à equipe do Zoológico dial Va Rd (oo. VR) partleipou neste obs de novembro do nasc mento de três botes de 
Em austral (roma Novaeholiande, Osovos Fam chocados durante sete eminasem ma incado ra tia especifica par ovos grand, localizada no seio de Veterinária do 200. Jó Deco como vet 
rinário João Cabrel, que Eeeiigou do proce, anda Será fito am exame 
para confiemar o doxo dos aos Os flots anda não es- tão spomives para post 
ão pel ato de les não 4 So contato com spas 
ara ooroeeimento de at erp. Enio ls estão so lados no setor de Blolog pera crescoçom e desenvol verem melhor o sistema Jimunonôgio, além de fica rem em um amblente de fompeatura controlada Ao Adu tv em ed 
ções, vão sr colocados em dim recinto para à expost 
ão eaplco dt. Ta do Em susto 

Tiradentes, Santo Agostinho, Açude Te Sana Cr 

f 

teniraeqmát ca 

e Eurpnas Er gesaeçio furar Elo 

Eram een 
sein Eae miriam aeunte atue tree exspennRaRas E Ea] irado creio ep ea 
Zoo vaicudar de ie vabuimosvndos de Santa 

Cataras 
O Zoológico Munieipal de Volta Redonda recebeu 

micemtemente um tigres Plano, apelidado de Tum, do 

O Ministério da Saúde amo à vacinação contra 
rip para tua à pepulaç à partir de seis meses de 
Idade. Quem faz parte do 
grupo prioritário deve se 

12 anos e que nasceu em cativeiro, o Zolôgieo Po 
eae large em Sam. ta Catarina. Aê disso, do mosto local, chegaram duas fêmeas de habuino verde. Os arimale passa. am por custado é usem Ser vstos pelo patíio que 
drvguenta o Zoo municipal O ter gambo um espo o que é somente dele Se imenso do there mas antigo que vive mo cito Sendo bio o o gerente de divido no Zoo, Almir Pol o animal da 
equipe “A maioria dos am mê são alimentados de manhã. Felinos como à re, que são animals de Taça o crepculo ão all méntados tm pouco mais tarde O papel do sológico E empeÉ que possivelcão ur vs ama à mature om coiçõs de ante Tênis. Não é nosso obs No aprisionar amd ms mantédos vivos é cuidar “o ameno exi, nas. o mc ape 
“dos vu ainda os seidem dos. Cuidamos de todos aqueles que não podem o se devendo o 

comsiderados Erupos peiart 

zoológico de VR 

reza e precisam de um la destacou. 
De acordo com o diretor 

do Zoológico Municipal de 
Voita Redonda, o biólogo 
ddiei Tolunira, os animais. ficaram em período de 
adaptação, apés chegarem de Santa Catarina. O dire 
tar destacou que 0 tigrest teriam à maior subespe. 
ce de tigres. Com 0 novo elo, o Zoo VR pasa a ter 
duas onças-pardas. uma onça pintada + dot isgres 
“Acimente, já são cerca de 
“7 animais de várias espe cles mo espaço. 

“A ds Emas de tt. Inove = TOR e MEG 
chegaram para fazer com. 

panbila ao Uabuíno macho 
que já vivia no Zoo. VR. “O Ojetivo é criar um núcleo 
familiar. pols os macacos suínos São animais que 
vivem é se defendem em 
banda. À femea Totó era do Zoológico Beto Carrero à 
na nasceu já no Zoologi co de Pomerode. O macho 
Está bem tranquilo com as. Fêmeas. O comportamento 
calmo dee reduziu 0s ris cos para os próprios ani 
mais e para os tratadores. do Zoo”, explicou Almir 

TurisAngra busca atrair mais turistas 

“A missão de divulgar as belezas as histórias de Am 
ra dos Rs, com o objetivo arara turistas, tem 

sido cumprida pela Turt- “Angra, que participou de 
eçentas realizados em cinco Cidades brasileiras, por 

eterno Tsunindo É per duo Eça 
een ad Desses o ESpsTna ssa 

Campinas Distrito Federal Gama e São Paulo 
'O "Ri Conta Lindo E Pertor” é um projeta que 

visa apresentar o Rlo de Ja ele cu dei tuo 
ao trade, imprença e público em geral incentivando ode. 
Sejo pelo destino e ementan. doa rlização de negócios. 

A divulgação de nosso 
destino é muito importante 
Senta retoma do furiemo. cm special nas principato. 
Cidades emissoras Foi pri meira ve que fizemos divul 
gEcão de Angra dos Reisem frasilia e Goânia - desta. 
cou o presidente da Tur. 
SAngra, Fernando Seabra. 

ão disponibilizando o imunizante para quem ainda não se vacinou este ano 

Barra Mansa segue com 
esquema vacinal contra a Covid-19 

A prefeitura de Barra 
Mansa, por melo da Secreta ria de Saúde, segue nesta 
terça-feira, dia 30, com à 
aplicação de D De ágenda- das e das doses de reforço, das dy às 16h nos postos dé 
Saúde dos bateros, e das 9h dem na Unidade de Saúde 
do Anio Bom. O esquema vacinal segu 
rãaseguintecodem: DI para 
pessoas a partir de 12 anos. fhos postos de saúde dos 
bairros) Di agendadas (Co- ronavae e AstraZeneca cen 
tralizadas no PSF do Ano Bom) e Di para maiorusde 
18 anos que tomaram a Dê awodia dis Para ser vacinado é ne 
cessária à apresentação do 
cartão de vacina, RG é CPF. “Também é proelia compro 
van de residência atualiza 
o nominal ou cm nome dos. 
mais) ou a declaração do pos tode saúde Menores prei 
Sam estar acompanhados do 
um responsável. 
Port Rel encema cicta de 
vacinação em ru de 
adolescentes com 12 amos 
A Prefeitura de Porto 

Real, atravês da Secretaria 
Municipal de Saúdo (SMS) 
lizou na Ultima semama a Campanha de Imunização 
contra a Covid-9, com a 56 
Bunda dose, para o grupo de 
Pessoas com 12 anos ou Tais. O cielo de vacinação 
para est grupo bi encurra da com eta dose, por reco. 
mendação do Programa Ni. clomalda imunização (PN, 
“As doses form aplicadas na 
Central” 

Para mals informações. 
sobe à vacinação Basta pro. Curar as Unidades de Saúde 
da Familia (USP) 
Resende diga calendário de vacinação contra Co -19 com 
Sose de reforço é segunda dose 

Um novo calendário se 
“manalde vacinação contra à Coro foi preparado pola 
Profoiturade Resende, atra ves da Secretaria Municipal 
de Saúde. Entro cm dias Ode Bovembro e (2 de dezembro haverá aplicação de dose do 
rerço e segura dos. 

Nesta terça-toira, dia 30, 

haavert aplicação de dose de 
reforço para pessoas acima de iamos que tenham sido 
vacinadas com a segunda dose até o dia de junho. À 
vacinação será das Dh ao meio-diá nos Postos de Sat 
de da Família, Contro Mun. cdpal de Imurização (Posto 
do Estado), Policlínica do Manejo da Cidade Algria 

“Já na quartadeira, dia 1 
também vera aplicação de dos de rlteço ara malorus. 
de If anos vacinados com à segurada dose até o dia 1º de 
a, além a vacinação com, segunda dose para pessoas 
acima de 12 anos que recebe Fama primeira and oia Ode 
tubo, As doses serão apl 
Cada en 1h e ma PL 
clínica do Manejo, Clinica da Família e na Estratégia de 
Satide da Família do Para 

O calendário semanal 
preparado pela prefeitura Encerra na quinta ira, dia. 
de dezembro, com a apl cação da segunda dose para 
maloros de 12 anos vacina. dos com a primeira dose até 
7 de outubro O público-alvo deve ir até o Ponto de Saúde 
da Familia emque recebeu a. 
primeira aplicação, Contra de Imunização e Policlínica. “do Manejo. À população po- 

às 1. 
“Etramos om male uma. semana com rvegrama es 

pecial para aglzar a vacin. 
“Go na nossa cla Lomba os qu para menor ade, & 
Deeário apresentar ocão do vacinação comprovando à 

prdmetra ou seguida aplica dependendo do qual dao Será aplicada -nervacenton o 
secretário unha 
a Tundo Vira 

Programação Pronto 
Atendimento Paraiso 
aralelo à Iso, também. fuma peoramação o Prom. o Aorlimonto do bairro raso nesta semana. Serão aplcadas doses de repsca agende AstraZameca, (to Eronavne Pre dose rele ara poses amado Tamo aplicação de segu. da dose para acima de 14 Gm Au vacinas surdo pl Cadas torça. quinta e seta feira (de Ramo ao 

TRANSFORMA 
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Cras abrem 
inscrições para 

oficinas de futsal, 
karatê e capoeira 

Matrículas devem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das Bh às 17h, 
na unidade de referência do usuário 

ame cumunttaros 
As aficinas do Serviço de 

Convivência ofertadas nos A Secretaria Muntepal de 
“Ação Comunitária (SMAC) 

einela da Assistência Social 
(Cras Aulasdo futsal karatê, 
poeira atividade recreativa 
estão sendo oferecidas para 
pessoas de todas às idades e 
que fazem parte do Serviço de ovivênciao Portdecimento 
de Vinculasdo Cras, “As matriculas devem ser 
toitas de segunda a sexta toi 
ra das hs 17h, na unidade 
de referência do usuário. 

O objetiva é proporcio- 
nar atraves do esport, opor 
tunidades para escuta valo... de Ação Comunitária, My. Fisaçãoe reconhecimentodo . nie Francisco, enfatizou a 
outro; produção coletiva; Importância da Ineiação es exereiclos de escolhas e to. portiva ras comunidades. 
mada de decisões sobre a..." esporte é uma das fer. própria vida o do grupo, ramentasde inserção social 
além de buscar ampliação. mais ficas, pois o resultado. 
dlasoportunktados para in- à Imediato é as transiorma- 
luso social do público par... ções ão surpreendentes. À ticipant atividade esportiva é Im 

Be acúndo coma Diretora. presetndivol para múltiplos. 
do Departamento de Prote-. aspoctos socials e pessoais, 
a Fsica, Rosane Marques, . por esse motivo, vamos ex 
"Branca? as ações são pa... paid em breve s ativida judas coa finanidade de. des esportivas pa todos os. 
fortalecer os vnculos fam. nossos CRAS”, disse Munir 

estimulantes, orientando Ds usuários na ecenstrução 
de uns histórias. Arade te, contamos com quatro a. 
clitadores que levam espor- too lazer nas comunidades, 
com intenção de estimular à 
criatividade dos nossos usu- ârios e a participação em 
manifestações artísticas, culturais é de esporte e a 
aee. destacou secretário mundeipal 

Confira os telefones e os locais 
onde as atividades são realizadas: 

Futsal - Cras Nova Primuvora (5302451) é São Se- 
sido Cera 

ividado recreativa “CRAS WE rinds (0F 0110), Caleras (3337065), Água Limpa GE), 
Candelária CE 3012 “Tre Poços (5208) e 

Karatê Cras Verdo Vil CRETA), Belo Horia 
o Co 105) o Vila Brasa Cetmamit 
Capoeira - Cras Volta Grande CEEspanim Tia Par que (8390617) Vila Mury (38300064), Sidertândia 
East) o Jal Hlemonto ( 28128) 

Flamengo demite Renato Gaúcho 
após revés na final da Libertadores 

A ao Renato dexa o Rubro-Negro ap 38 jap com 25 wie to 
empates e oro de 

Grêmio por 20, no jogo do Volta do contrunto pelas 
quartas de final da Copa do Brasil, Ieolaram-no como 
treinador com Ino mais. 

A pscagem de mato diho pelo comando do Fla mero chega ão (im nesta ceguda ola C) No inicio datarde o club anulou à Saldo tina opa com Versao as parts” eque o Jair Mah Sou er Tesponsvel pola me pro “Seat od Campana oia Renato deisa o Rubro 
oapõs: jo com 5 vio ria ol empates cinco der roi Apesade um ape. tamento de 24, o tienico nomeou taças pa ei carioca. que term cms so ant mitemateno de vom. coro Compaonto Brasi, fot eiminada mae cemiinas da Copa do Bi para o Ah Ietico PR e perdoa decisão da Libertadores para o Pal melras, no último sabado 

torcedor que vsiou Renato na derrota por 30 para o 
Atletico PR que custou à “cagar nata Copa doi 
ve cant nome de dr 
Jess, ataente mo Benea ortugal. Nas entrevistas coletivas o treinador fato. Trad pela deelaração da. 
em nO, quando ada dirt 
la Gr de que o Fiameo. 
o tinha obrigação de ser Earp “poe é tm rt 
Tente Es mes Se Renato com ar 
cio Soa no comando or 
movem vol a campo em Eatenpira () eio 
Tio Brad) no Mara Tão Rio de Jairo, cora 
o Ceará, pela 5º rodada do Brasa Ojogo Será irane 
oii ao vivo pola Rádio Ne Coral Oscars ide nha sequências históricas. A vi árias asse primeiros o. 

fes fizoram alcançar o me. tha começo de um trabalho no Rubro Negro em Bl amo. 
O aproveitamento de quase a atingido após derrotar o 

ESPORTE | 

Sandro Sargentim comenta tabela do Resende 
na competição e montagem do elenco para 2022 
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campo, impor a nossa forma de jogar e poder Inteiar bem. 
o campeonato carloca com lama boa sequência. No im, 
queremos pegar as clubes da. li com uma situação est vel na tabela de acorda com 
as nossas protensões - co mento treinador” 

Para honrar as tradições do Resende da competição, à 
treinador Sandro Sargentim falou sob o perl de atletas 
que irão Bus parte do elem opaca 

Esse ao estamos bus cando aliar à Juventude do 
moscas atletas com a spo 
ência das atletas contrata dos, com um diferencial de 
contar com atletas expert êntes com baixa Idade é 
boa rodagem. Outro ponto important formos prior 
zado os atletas que estavam 

de atuando no seguindo semes- 
tre, em campeonatos nacio- 
ais ou estaduals, ara quo não estejam muito tempo 
Inativos. Eles vão agregar valor é competência Junto 
aos itlotas da casa. Vamos ter multa Intensidade, ju 
ventude e dinâmica com 
duma boa vivência e expor 
êncla de Jogo = completou Sargontim. 

€o é o treinador Sandro Sargontim, que Se encam 
aka para à terceira tempo. aa no curmando da equipe 
principal. Ele assumiu o Resende cm 2 ap a pa ralisação do Campeonato Carioca, em virtude da 
pandemia. e foi treinador da campanha de 30. 

Noúltimo dia 18,4 Fede- ração de Futebol do Rio de 
Janeiro divulgou a tabela 
comos jogos o Campeonato Carioca 32 O primeiro ad. 
versário do Resende serão Madureira com mando de 
campo do clube da Baixada. Fluminense. Na sequência 
o Gigante do Val enfrenta o 
Nova Iguaçu, Portuguesa é 

Telão na Praça da Matriz atraiu aproximadamente 
12 mil pessoas na final da Libertadores 

e ECA mengo para o Palmelras, à decisão da Copa Libertado- 
res da América ná tarde de 
sabado, da 2, agitou Barra Mansa. Segundo as autor 
dades policlals, cerca de 13 ml torcedores comparver 
rm à Avonlda Joaquim La to para noompanhar a tratos 
missão do jogo em uma mo. 
Encsteutura montada na 
principal va da cidade À festividade Inlejou ds. 
15% com à apresentação do 
Erupo OPsamba. Às 17h, o 
telão Instalado na avenida 
atradu os olhares da multi ão, Todo o evento ol pato 
cimado e custeado por em presários famengulstas do 
município, não tendo custe 
Dara a prefeitura. O local alta contou com uma. Ga de alimentação, banhei 
Ee quimico e e Ô prefoo Rodrigo Dra 
ble acompanhou o jogo no local elogiou à estrutura 
"Esto saisfnito de realizar 
mo ese evento ão raro 

ec LequênGa de aderir 

“Audax Rlo em casa e o Volta jogos em casa nas quatro 
primeiras rodadas. A Meia é 
Poder estrear bem contra à Madureira, respeitando o 
Madureira, mas fazer Uma. 

Redonda fora de casa. San- 
“ro falou sobre os desafios. do clube e à expectativa para 
o peito ana. 

Em redação à tabela cu 
gostei porque nós temos Jima sequência bua do três 

vimento Económico. Bruno Pace falou sobre à opor 
tumitade de realizar oeventa Estamos ao poucos volta 
do à normalidade. tomando 

O comandante da Guarda Mumlipal, Paulo Sérgio Va 
lente, falou sobre as opera gls radicada no event. “O 
barra mansone salu com a 

cmanou emoção do começo aim Foral Puto com mg aa cd Time O apito alo sun do tempo levou a partida Sar, eve, lamentando o. os devidos cuidados parapro-. intonçãodesediverti”. para a prorrogação. Logo 
ro resultado fal do jo. moer cada vez mate Lazer do aos 4 minutos do primeiro. Faz parte do futebol. . povo barra mansense Tive ojom tempo, o Palmeiras marcou nem sempre ganhamos. O . mos o apolo total das forças. O duelo pelo principal tá. o sogundo gole segurou ore 

tulo continental de futebol foi disputado em Monte! 
“éu, no Uruguai. A partida 

sultado até o fim, e com. 
erando tricampeão da Copa Libertadores do América. 

de segurança, que durante toda o evento fez com que 
“ado cer be” 

que importa é participar” Dado. 

Voltaço vence 
o Bangu e está 
nafinal da Taça 

Rio sub-15 

O Volta Re- 
donda está 
classificado 
para a decisão 
da Taça Rio 
subas. Com 
gols de Guga e 
Pedro, os Garotos de Aço 
venceram o Bangu por 2a 
1 neste domingo, dia 28, 
em Moça Bonita 

a partida de ida, no 
Raulino de Oliveira. o Vol 
taço havia vencido por 2a 
a 

O adversário da dec 
sto será o Vasco da Gama, 
corm os canfrantos marca- 
dos para os dias 04 e Il de 
dezembro, com o primeiro 

AS SUAS DESPESAS AGORA! 
TEMOS A SOLUÇÃ! 

ARA SM RPE DIM FEEDOICIA CONDOR ETC 
TRABALHANOS CON PORTEROS 

MONITORAMENTO ATRAVÊS DO SISTEMA DE ALA 
COM CURAS, 4 HORAS DARIAM 

Jogo sendo com mando do GRUPO CORRETA SEGURANÇA ds FAÇA UM ORÇAMENTO Esquadrão de Aço. AA ATO pa rs ss 
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TÚNEL DO TEMPO 
SA URSS lança a nave espacial Sonda I (1964 
*Q Presidente Castelo Branco promulga o Es 

tatuto da Terra, uma lei que regula direitos e 
obrigações relacionadas aos bens imóveis rurais 
Co, 

“Golpe Militar de 1964: o general Médici é ele 
to novo presidente do Brasil (1968) 

*0s Estados Unidos e a União Soviética come- 
cam a negociar em Genebra, na Suiça, um acor do para reduzir 0 número de arimas nucleares na 
Europa (198) 

*No Brasil, um terremoto de 5,1 graus na Es- 
aitinge o município de João Câmara, 

brasileiro (1991). 
“Um ciclone atinge Bangladesh, ao leste da in 

dia, é deixa cerca de dois mil mortos. Dois terços. 
do jerritório ficaram submersos (1988) 

“Morre Oscar Wilde, escritor irlandês (1900) 
*Morre Fernando Pessoa, poeta português 

' 
“Bi Clinton torna-se o primeiro presidente 

dos Estados Unidos a visitar a Irlanda do Norte 
el anuncia a retirada parcial da Cisjorda- 

pôs 30 anos de ocupação (1987. 
A Wikipédia lusófona completa 200 mil art 

gos criados (2006) 
“Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) do 

Brasil torna seu capital aberto. À procura por 
seus papéis fot recorde, com cerca de 284000 inte- 
ressados (2007). 

Bodas 
de Porcelana 

“Hoje fazendo exatos 30 anos que o empresário 
Rogério Loureiro e Cristiane Cotrim Loureiro, 

aram as alianças direita para a es 
da e receberam as bênçãos do sacerdote 

Esta data especial que marca as Bodas de 
Porcelana” do casal será comemorada logo mais 
no espaço Vila 

“Para celebrar estes vinte anos de felicissima 
“união, Rogério Loureiro reunirá familiares e 
mitos amigos. er 

Sala Up 

“Dentro de casa mesmo Glovana, teve uma tor 
cão mo pé 

“Tiveram que parar no pronto atendim 
Hospital da Unimed VR. 

“As tarefas de compras de hortifruti sobraram 
to do 

para o Lincoln “Os médicos Ricardo Figueiredo e Adri 
vedo, estão na torcida para que no próximo mês 
consigam embarc veruporto Internacional 
Tum Jobim, acompanhadas dos filhos, rumo a Por 
tugal 

“Tudo Irá dependor do comportamento das auto- 
ridades da OMS diante da possibilidade desta quar 
ta onda, que está tendo origem africana. 

*0 Japão, par exemplo, já determinou o fecha. 
mento de suis fronteiras para estrangeirvs. 

o Ortopedia por Ea 
AS Especializados: Fisioterapia 
JC Joelho, Ombro, com Pilates, 

- Pé, Mão, Coluna RPG e Aparelhos. 
Instituto de Ortopedia Siauadri. 

E Videoartroscopia Vinicius Couri 
Reinaldo e Púteses. EA 
Courn Neurocirur 

cru szsmasa 

Sicólogo - Fonoaudiologo Psicoterapia Reichiana 
Integração Mente & Corpo 
Maria Isabel A. Soares 

ariçam 
[Ec Pod, 3800 Pi es rt Nr 

Tel: (24) 3344-0375 
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ARVORE FRUTÍFERAS EM 24 908576065 SÁBADO E BUNDEX. COM MEO A NATUREZA Eta Como era Pc MO, Je DE mómo 

tres remar SERVIÇO E GARAGEM. Sroad CACHOEIRAS E AO 
biHA Lugar Chlarnho prémio COM PORTÕES CENTRO. CASA TODA tmocCHECIOOBA  AyTOMATZADOS E MOBILIADA NA PIA ANA NERD Bi ah E CDA SA tá. reg rd 130, VILLAGE OTTATNA, ak O do co PREDOAL ssa) 

fes son É A 
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— PoNMEIRAL 
FE 

USE amo ama visa 
TERRENOS 16276 — Casa composta SEO da qu Quo a mta anta aaa 
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